INFORMACJE OGÓLNE
Nebulizator MB5, zamienia płynną postać leku w aerozol, który
ze względu na rozmiar generowanych cząstek, ma zdolność
depozycji w drzewie oskrzelowym i pęcherzykach płucnych.
-

-

MB5 jest nebulizatorkiem jednego użytkownika i nie może
być używany przez inne osoby. Nie może być sterylizowany.
MB5 powinien być używany do jednego rodzaju leku.
Źródłem sprężonego powietrza powinien być kompresor (lub
inne źródło sprężonego powietrza) generujące ciśnienie w
przedziale 1,5 do 3 bar i przepływ powietrza od 7 do 15 l/min.
W zależności od powyższych parametrów, czas inhalacji
trwać będzie od 12 do 5 min (2 ml soli fizjologicznej).
Bez względu na czas inhalacji rozkład wielkości
generowanych cząstek aerozolu pozostanie bez zmian.
Średnia wielkość wynosi 1,7 - 2,5 mikrometra (MMAD).

UŻYTKOWANIE NEBULIZATORA MB5
Upewnij się, że nebulizator jest dokładnie wymyty po ostatnim
jego użytkowaniu.
- Napełnij
nebulizator
odmierzoną porcją leku tak jak
pokazano na rysunku obok.
(Napełniając od góry z użyciem
strzykawki jednorazowej, lub
wlewając
po
rozkręceniu zbiornika
na lek).
- Dołącz
ustnik,
końcówkę donosową
lub maskę twarzową.
- Utrzymuj
nebulizator w pozycji
pionowej
podczas
nasuwania
rurki
łączącej na króciec od
spodu nebulizatora oraz do
kompresora.

PROWADZENIE INHALACJI
- Inhalację należy prowadzić w pozycji siedzącej.
- Przed przystąpieniem do inhalacji wykonać należy serię
spokojnych wdechów i wydechów.
- Należy umieścić ustnik między zębami, obejmując go ściśle
wargami.
- Po włączeniu kompresora, z nebulizatora wydobywa się gęsta
mgła. Wdech i wydech odbywa się bez wyjmowania końcówki
inhalatora z ust. Oddychać należy spokojnie i głęboko.
Wydychane powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór z boku
ustnika.
- Zużycie pełnej porcji leku można zidentyfikować zmianą tonacji
dźwięku. Dla pewności należy sprawdzić, czy z nebulizatorka
wydobywa się mgła.
MYCIE NEBULIZATORKA MB5
Po każdej inhalacji w nebulizatorze pozostają resztki leku, które
bezwzględnie należy usunąć.
Nebulizatorek musi być myty po każdym jego użyciu, w sposób
następujący:
1. Odłącz wężyk łączący,
2. Wyjmij ustnik (lub maskę),
3. Odkręć górną część zbiornika
na lek w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara,
4. Wyjmij wewnętrzną głowicę
(jak na rys. obok),
5. Wymyj wszystkie części w
gorącej wodzie (do 60oC) z
dodatkiem lekkiego detergentu,
6. Wypłucz pod bieżącą wodą,
strząśnij jej nadmiar i pozostaw do
wyschnięcia.
7. Po
wyschnięciu
połącz
wszystkie części,
8. Wilgoć z wężyka usuniesz włączając na krótko sprężarkę.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NEBULIZATOR MB5
do terapii dolnych dróg
oddechowych
CE 0051

Producent:
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati, 62, 25073 Bovezzo (Bs) Italy
Tel.:+39 /030 20159 11, Fax: +39/030 200 05 51
www.airliquidemedicalsystems.it
Dystrybutor:
SECURA NOVA sp. z o. o.
Al. 3 Maja 2/4 , 00-391 Warszawa
Tel./fax : /22/ 625 61 43, /22/622- 96 68
www.securanova.com.pl

